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Totaal Type Kaart-
nummer Informatie Uurrooster

5  km/h
Volgende

0.0 km 1 Rue Émile Carpentier - Emile Carpentierstraat 0 min 3 m

0.0 km 1 Sla rechts af op Square des Martyrs juifs - Joodse-
Martelarensquare (Anderlecht)

0 min 16 m

0.02 km 1 Links afbuigen op Square des Martyrs juifs - Joodse-
Martelarensquare (Anderlecht)

0 min 29 m

0.05 km 1 Sla rechts af op Rue des Goujons - Grondelsstraat 
(Anderlecht)

0 min 273 m

0.32 km 1 3 min 61 m

0.38 km 1 4 min 2 m

0.39 km 1 Sla links af op Rue Chomé-Wyns - Chomé-Wynsstraat 
(Anderlecht)

4 min 106 m

0.49 km 1 Sla scherp rechts af op Rue de l'Instruction - Onderwijsstraat 
(Anderlecht)

5 min 4 m

0.5 km 1 Draai om en ga verder op Rue de l'Instruction - 
Onderwijsstraat (Anderlecht)

5 min 21 m

0.52 km 1 Links afbuigen op Square Albert Ier - Albert I-square 
(Anderlecht)

6 min 21 m

0.54 km 1 Draai om en ga verder op Square Albert Ier - Albert I-square 
(Anderlecht)

6 min 25 m

0.57 km 1 Rechts afbuigen op Rue Van Lint - Van Lintstraat (Anderlecht) 6 min 276 m

0.84 km 1 ga rechtdoor op Place du Conseil - Raadsplein (Anderlecht) 10 min 71 m

0.92 km 1 Sla scherp links af op Place du Conseil - Raadsplein 
(Anderlecht)

10 min 9 m

0.92 km 1 11 min 2 m

0.93 km 1 11 min 2 m

0.93 km 1 Sla links af op Rue de la Clinique - Kliniekstraat (Anderlecht) 11 min 169 m

1.1 km 1 Sla links af op Rue Jorez - Jorezstraat (Anderlecht) 13 min 203 m

1.21 km 1 1 Clemenceau

1.3 km 1 Sla rechts af op Chaussée de Mons - Bergense Steenweg 
(Anderlecht)

15 min 41 m

1.34 km 1 16 min 239 m

1.58 km 1 18 min 44 m

1.62 km 2 1 Slachthuis van Anderlecht

1.63 km 1 ga rechtdoor op Rue Heyvaert - Heyvaertstraat (Anderlecht) 19 min 336 m

1.91 km 3 2 Godshuizenbrug

1.96 km 2 Sla rechts af op Rue de Liverpool - Liverpoolstraat (Sint-Jans-
Molenbeek)

23 min 252 m

2.22 km 2 Sla links af op Rue Abbé Cuylits - Pastoor Cuylitsstraat 
(Anderlecht)

26 min 174 m



2.39 km 2 ga rechtdoor op Place Alphonse Lemmens - Alphonse 
Lemmensplein (Anderlecht)

28 min 30 m

2.42 km 2 Sla links af op Place Alphonse Lemmens - Alphonse 
Lemmensplein (Anderlecht)

29 min 1 m

2.42 km 2 Draai om en ga verder op Place Alphonse Lemmens - 
Alphonse Lemmensplein (Anderlecht)

29 min 24 m

2.45 km 2 29 min 2 m

2.45 km 2 29 min 2 m

2.45 km 2 29 min 57 m

2.51 km 2 30 min 128 m

2.63 km 4 2 Van Belle

2.64 km 2 Rechts afbuigen op Chaussée de Mons - Bergense Steenweg 
(Anderlecht)

31 min 58 m

2.7 km 2 Sla rechts af op Rue Haberman - Habermanstraat 
(Anderlecht)

32 min 57 m

2.75 km 2 Sla links af op Rue Broyère - Broyèrestraat (Anderlecht) 33 min 5 m

2.76 km 2 Draai om en ga verder op Rue Broyère - Broyèrestraat 
(Anderlecht)

33 min 5 m

2.76 km 2 Sla rechts af op Rue Haberman - Habermanstraat 
(Anderlecht)

33 min 57 m

2.82 km 2 Sla rechts af op Chaussée de Mons - Bergense Steenweg 
(Anderlecht)

33 min 98 m

2.9 km 5 2 Scandinavia Hotel Brussels

2.92 km 2 Sla links af op Rue Docteur De Meersman - Dokter De 
Meersmanstraat (Anderlecht)

35 min 50 m

2.97 km 2 Sla links af op Rue Docteur De Meersman - Dokter De 
Meersmanstraat (Anderlecht)

35 min 111 m

3.08 km 2 Links afbuigen op Rue de la Clinique - Kliniekstraat 
(Anderlecht)

36 min 66 m

3.15 km 2 Sla links af op Rue Gheude - Gheudestraat (Anderlecht) 37 min 179 m

3.21 km 6 2 Brouwerij Cantillon

3.23 km 6 2 Lambiekbrouwerij Cantillon

3.23 km 6 2 Brussels Museum van de Geuze

3.33 km 2 ga rechtdoor op Rue Limnander - Limnanderstraat 
(Anderlecht)

39 min 16 m

3.34 km 2 Sla links af op Square Robert Pequeur - Robert 
Pequeursquare (Anderlecht)

40 min 59 m

3.4 km 2 ga rechtdoor op Rue Lambert Crickx - Lambert Crickxstraat 
(Anderlecht)

40 min 126 m

3.41 km 7 2 Zuidertoren

3.44 km 7 2 Fontein van Jacques Moeschal



3.5 km 8 2 Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse 
Maatschappij

3.52 km 8 2 Hotel Be Manos

3.52 km 9 2 De France

3.52 km 10 2 Europaesplanade

3.52 km 11 2 Zuidertoren

3.53 km 2 Links afbuigen op Square de l'Aviation - Luchtvaartsquare 
(Anderlecht)

42 min 69 m

3.6 km 12 2 Hotel Midi-Zuid

3.6 km 2 Square de l'Aviation - Luchtvaartsquare 43 min
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kuregem 3

Lengte: 3.6  km

Stijging: 12  m

Moeilijkheidsgraad: 1/10

ROUTEBESCHRIJVING

definitieve route

BEZIENSWAARDIGHEDEN

Godshuizenbrug

3  - Afstand langs route: 1.91  km

De Godshuizenbrug is een metalen hefbrug in de haven 
van Brussel in de Brusselse gemeente Sint-Jans-
Molenbeek.

Brouwerij Cantillon

6  - Afstand langs route: 3.21  km

Afbeelding 1: Brouwerij Cantillon (Bron: User: (WT-
shared) Cayla at wts viquiviatges)

Brouwerij Cantillon is de enige overgebleven 
ambachtelijke brouwerij van lambiek in Brussel. De 
brouwerij ligt in Anderlecht vlak bij het station Brussel-
Zuid. De brouwerij werd in 1900 opgericht door Paul 
Cantillon en is nu nog een familiebedrijf. De productie 
bedraagt 1700 hectoliter per jaar.
De brouwerij herbergt ook het Brussels museum van 
de geuze en is alle dagen te bezichtigen, behalve 
woens-, zon- en feestdagen. Tijdens het brouwseizoen 
van oktober tot april is de brouwerij in werking te 
bezichtigen.

Lambiekbrouwerij Cantillon

6  - Afstand langs route: 3.23  km

Afbeelding 2: Lambiekbrouwerij Cantillon

Welkom in de Gheudestraat 56.

Wees niet bang, doe gerust de deur open en breng een 
bezoekje aan onze internetsite. Cantillon ? Dat is de 
teletijdmachine. U verlaat de moderne beschaving en 
zegt de lawaaierige wereld vaarwel.

" Maar waar zijn we ? ", zal u zich afvragen.Wel, u bent 
in een familiale brouwerij waar men LAMBIK , GEUZE, 
FARO en KRIEK brouwt en waar nog niets is veranderd 
sinds 1900, het jaar waarin Brouwerij Cantillon werd 
gesticht. De familie Van Roy-Cantillon heet u welkom 
en nodigt u uit voor een bezoek aan een fantastisch 
stuk erfgoed : de werktuigen, de machines en het 
brouwproces zijn hetzelfde gebleven en ook aan de 
smaak van het bier werd niets veranderd.

Roodkoperen kuipen, vaten die soms meer dan 100 jaar 
oud zijn en muren van flessen vormen het decor van uw 
bezoek.

Misschien hebt u geluk en kan u zien hoe we brouwen 
of bottelen. Misschien ziet u wel hoe we vaten reinigen 
of hoe we in de zomer onze fruitbieren maken.

In elk geval zal u een authentieke, traditionele Geuze-
Lambik kunnen proeven en als u meer wil weten over 
de Kriek of het Frambozenbier, roep de Meester-
Brouwer er dan gerust even bij. Het is een onderwerp 
waarover hij niet raakt uitgepraat.



RouteYou routegids: kuregem 3

5

Brussels Museum van de Geuze

6  - Afstand langs route: 3.23  km

Afbeelding 3: Brussels Museum van de Geuze (Bron: 
Bernt Rostad from Oslo, Norway)

In het Zennedal zweven wilde gisten  door de lucht, die 
maken dat het bier hier spontaan gist. Door dit 
verschijnsel ontstaat het streekbier lambiek, dat wordt 
gerijpt en gemengd om er geuze van te maken. Dit bier 
kan alleen in de winter worden gebrouwen. Bij 
Cantillon - een familiebrouwerij met een klein museum 
- kunnen bezoekers het koperen koelvat op de zolder 
bekijken plus de kelder vol vaten waarin het bier rijpt 
op traditionele wijze. Tijdens het brouwseizoen van 
oktober tot april is de brouwerij in werking te 
bezichtigen.

Zuidertoren

7  - Afstand langs route: 3.41  km

Afbeelding 4: Zuidertoren (Bron: Pascal Brackman)

De Zuidertoren is met een hoogte van 150 meter het 
hoogste gebouw van België. De constructie is 
ingewikkeld, gewaagd en uniek in de wereld. De toren 

staat op een sokkel die smaller is dan de eigenlijke 
toren en die doorloopt tot 150 meter als een stam 
waarrond de toren is opgehangen.

Fontein van Jacques Moeschal

7  - Afstand langs route: 3.44  km

Van het water van de fontein van de kunstenaar 
Jacques Moeschal drink je best niet! Het water dat 
langs deze fontein loopt is het  koelwater van de aircos 
van de Zuidertoren. Wel een creatief idee om 
functionaliteit en kunst te verenigen op deze wijze. 
Maar smakelijk is het niet. Denk dus twee maal als je 
een verfrissende plons wenst te nemen in het vijvertje 
aan de fontein. Je zwemt dan in de vloebaar geworden 
ademhaling van de 100den ambtenaren die hier in de 
Zuidertoren aan de pensioenen van de Belgen werken.

Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en 
Hedendaagse Maatschappij

8  - Afstand langs route: 3.5  km

Afbeelding 5: Studie- en Documentatiecentrum 
Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (Bron: Tobias 
Wolter)

Het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en 
Hedendaagse Maatschappij  is een federaal 
onderzoeks- en documentatiecentrum in Brussel, dat 
onderzoek doet naar conflicten en oorlogen in de 20ste 
eeuw en hun repercussies op de Belgische 
samenleving. Het houdt zich tevens bezig met het 
documenteren van deze materie en met de organisatie 
van publieksevenementen.
De directeur van het CegeSoma is Nico Wouters. Het 
studiecentrum beschikt over een publieke leeszaal en 
is gevestigd aan de Luchtvaartsquare 29 in Brussel. De 
hoofdthema's zijn de twee wereldoorlogen, maar de 
aandacht gaat ook uit naar de vele andere thema's die 
de vorige eeuw hebben gekenmerkt waaronder 
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fascisme, nazisme, communisme, Koude Oorlog, 
kolonialisme en dekolonisatie.

Zuidertoren

7  - Afstand langs route: 3.52  km

Afbeelding 6: Zuidertoren (Bron: Jim Linwood)

De Zuidertoren  is met een hoogte van 150 meter het 
hoogste gebouw van België, afgezien van constructies 
als windturbines, zendmasten, schoorstenen en 
dergelijke. Het gebouw bevindt zich naast het station 
Brussel-Zuid, in Sint-Gillis.
De Zuidertoren wordt vaak verward met de 
Financietoren die 144 meter hoog is en zich nabij de 
Kruidtuin langs de kleine ring bevindt.
De vroegere bouwheer, De Nationale Kas voor 
Bediendenpensioenen, startte met de bouw in 1961 en 
voltooide die in 1967. Het gebouw wordt vandaag de 
dag gebruikt als kantoorruimte voor de Federale 
Pensioendienst; vandaar ook de naam “Pensioentoren”.

Europaesplanade

10  - Afstand langs route: 3.52  km

Afbeelding 7: Europaesplanade (Bron: Pascal 
Brackman)

Elke zondag is er aan de Europa-esplanade een zeer 
kleurrijke, internationale volksmarkt. Het plein is een 
restant van het Grondwetsplein dat voor het tweede 
Zuidstation lag. Dat station werd in de jaren 1950 op 
zijn beurt afgebroken om plaats te maken voor het 
viaduct van de Noord-Zuidverbinding en het derde 
Zuidstation.

PRAKTISCHE INFORMATIE

WEGEIGENSCHAPPEN

What are Human Rights ? - Find out

15  - Afstand langs route: 3.6  km

Afbeelding 8: What are Human Rights ? - Find out 
(Bron: Blauwkruikje)

De wandeling start  langs de R20, het uiterste zuidpunt 
van 'hartje Brussel'.Op de t-shirts van sommige 
jongeren: What are Human Rights ? - Find out 

www.youthforhumanrights.org

EET EN DRINKGELEGENHEID

Van Belle

4  - Afstand langs route: 2.63  km

Hotel met warme, vriendelijke sfeer en comfortabele 
kamers. Op 1500 m van de Grote Markt. Bar, 
restaurant, 2 salons met open haard, verschillende 
aparte salons en conferentiezalen. Gratis pendeldienst 
naar de Grote Markt en tot het Zuidstation.



Afbeelding 9: Van Belle
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OVERNACHTINGEN

Scandinavia Hotel Brussels

5  - Afstand langs route: 2.9  km

Gelegen in het centrum, op amper 500 m van het 
treinstation Brussel Zuid en 10’ wandelen van de 
historische Grote Markt. Gratis busje van het hotel naar 
de Grote Markt tussen 18u en 22u. Restaurant, bar en 
receptie zijn 24/24u open. Niet-rokers kamers 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers, snel in- en 
uitchecken, lift, kluis… Alle publieke en privé ruimten 
zijn rookvrij. Ontdek de internationale en verfijnde 
keuken van het restaurant Belle-Vue waar u van harte 
welkom bent in een warme, sfeervolle omgeving: twee 
zalen binnen, voorzien van alle comfort, bieden plaats 
aan 150 personen, ook in de tuin is plaats voorzien voor 
nog eens 150 personen.

Hotel Be Manos

8  - Afstand langs route: 3.52  km

Afbeelding 10: Hotel Be Manos

Luxueus design hotel, dichtbij het Zuidstation (Thalys & 
Eurostar). Free shuttle service.

De France

9  - Afstand langs route: 3.52  km

Afbeelding 11: De France

Hotel Midi-Zuid

11  - Afstand langs route: 3.6  km

Ideaal gelegen, vlakbij het Zuidstation (Eurostar en 
Thalys Terminus) en op 10 min. van de Grote Markt. 
Alle kamers zijn uitgerust met een badkamer met 
douche en haardroger, telefoon, minibar, kleuren-TV en 
broekpers. Ook thee- en koffiefaciliteiten.

be Manos

12  - Afstand langs route: 3.6  km

Afbeelding 12: be Manos
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Agenda Midi

11  - Afstand langs route: 3.6  km

Afbeelding 13: Agenda Midi

Ustel

12  - Afstand langs route: 3.6  km

Afbeelding 14: Ustel

Het Ustel hotel beschikt over 114 kamers, gelegen 
naast het Zuidstation, vooral gekend voor zijn directe 
verbindingen naar Londen (Eurostar), Parijs (Thalys) en 
Amsterdam. Slechts een tiental minuutjes wandelen via 
kleurrijke straten komt u aan de Grote Markt. Elke 
zondag verandert de markt voor het hotel in een 
levendige, exotische Oriëntal Market waar u een unieke 
keuze vindt van voedingsmiddelen, fruit, groenten 
vanuit heel de wereld, bloemen, speciale kledij en 
zoveel meer. Ustel hotel opende terug zijn deuren na 
grote renovatiewerken in alle kamers en publieke 
ruimtes.

Continental

14  - Afstand langs route: 3.6  km

Afbeelding 15: Continental

TRANSPORT

Clemenceau

1  - Afstand langs route: 1.21  km

Afbeelding 16: Clemenceau (Bron: bsubway.net)

Het metrostation werd in gebruik genomen op 18 juni 
1993 ter verlenging van metrolijn 2 van Zuidstation tot 
Clemenceau. Op 4 september 2006 werd de tunnel van 
dit eindstation verlengd naar het westen van 
Anderlecht en het station Delacroix geopend. Sinds de 
herziening van het metronet in 2009 bedienen 
metrolijnen 2 en 6 dit station.
Op Oudejaarsavond 2015 werd een auto door vandalen 
in de toegangsgang naar station geduwd, waardoor het 
station uit veiligheid gesloten bleef op 
Ouderjaarsavond 2016.

Lemonnier

13  - Afstand langs route: 3.6  km

Het station Lemonnier werd geopend op 4 oktober 
1976 als onderdeel van de Noord-Zuidas tussen 
Noordstation en Lemonnier. Echter werd een deel van 



Afbeelding 17: Lemonnier (Bron: Trougnouf (Benoit 
Brummer))
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het station al in gebruik genomen in 1957 als de 
Grondwettunnel, die vandaag nog altijd gebruikt wordt 
door trams tussen Lemonnier en het Zuidstation.
Onder het gebruikte station ligt nog een ongebruikte 
verdieping ruwbouw met perrons. In de tunnel tussen 
Anneessens en Lemonnier is de aftakking naar dat 
niveau zichtbaar.

MEER PRAKTISCHE INFORMATIE

Slachthuis van Anderlecht

2  - Afstand langs route: 1.62  km

Afbeelding 18: Slachthuis van Anderlecht (Bron: 
Wester)

Het slachthuis van Anderlecht of Kuregem in Brussel  is 
nog steeds in gebruik en illustreert voortreffelijk de 
industriële architectuur van de negentiende eeuw.
In 1887 is het besluit genomen het gemeentelijke 
slachthuis te vervangen door een nieuw gebouw. Het 
oude was de oorzaak van ernstige problemen bij het 
transport van vee en op het gebied van hygiëne ten 
gevolge van verouderde installaties en van de lozing 
van afval in de Zenne, waardoor voor andere 
activiteiten geen zuiver water meer uit de rivier kon 
worden geput. Er werd gekozen voor een vestiging in 
Kuregem, waar nog steeds belangrijke moerassige 
gebieden voorkomen. De plek is gunstig gelegen aan 
het kanaal Brussel-Charleroi, dicht bij een spoorlijn.
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Vind de route op RouteYou:

Bekijk op mobiel

&rkfxpq


